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ALTERNATIVET: LØRDAG STÅR I 

BORGERINDRAGELSENS TEGN  

Alternativet tager borgerinddragelsen alvorligt, og derfor inviterer Alternativet hele 

landet til politisk laboratorium. Uagtet partifarve og alder er alle inviteret til at være med 

til at idéudvikle politik inden for emnerne, som fx 30-timers arbejdsuge, et nyt 

vækstbegreb og landbrug og iværksætteri.  

Som led i partiets ambition om at føre en anderledes valgkampagne, der inviterer borgerne 

tættere på politikken, inviterer Alternativet nu til politiske laboratorier i hele landet i morgen 

lørdag d. 30. maj. Alternativets partiprogram på 64 sider er blevet udviklet ved politiske 

laboratorier, og nu afholder partiet 9 politiske laboratorier rundt i hele landet, forklarer Uffe 

Elbæk, Alternativets politiske leder: 

”Vore politiske laboratorier er noget af det, vi er allermest stolte af. De har vist sig at være lidt 

af et tilløbsstykke, og det vidner om, at borgerne rigtig gerne vil være en del af politik, hvis de 

bliver inviteret til det. Det er derfor, at vi ikke kunne forestille os at føre valgkampagne uden at 

gennemføre landsdækkende politiske laboratorier,” siger Uffe Elbæk. 

De politiske laboratorier finder sted i hele landet og nedenfor kan findes en liste over tid og 

sted, samt hvilke af partiets spidskandidater der vil være til stede. 

Et nyt vækstbegreb 
Vesterbro Torv 1B, 8000 Aarhus C 

Kl 10-13 

Hvordan opnår vi en 3 delt bundlinje, hvor både miljø, menneskelig trivsel og økonomi er 

afgørende. 

Kandidat: Josephine Fock, ordfører for finans, økonomi og arbejdsmarked, spidskandidat i 

Aarhus, tlf.: 2121 8768 

  

Bagvendt Borgermøde 
Vesterbro Torv 1B, 8000 Aarhus C 

Tid 13.15 til 16.00 

Ved Bagvendt Borgermøde er det politikerne der stiller spørgsmål, og borgerne der leverer 

svarene.  
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Kandidat: Niko Grünfeld, ordfører for sundhed, Julius Graakjær Grantzau, folketingskandidat i 

Alternativet, tlf.: 5194 7363 

 

I panelet sidder: 

Fatma Øktem – Venstre 

Liv Holm Andersen – Radikale Venstre 

Jonas Dahl – SF 

Jens Joel – Socialdemokratiet 

Julius Graakjær Grantzau – Alternativet 

 

30 timers arbejdsuge 

Århusgade 103, København Ø 

Kl. 14.00 til 16.00 

Alternativet mener, det er et problem, at mange arbejder for meget, mens andre intet arbejde 

kan få. Derfor foreslår vi en 30 timers arbejdsuge indført over 10 år. 

Kandidater: 

Uffe Elbæk, politisk leder, tlf: 61625078 

Folketingskandidat i Alternativet Rune Wingård: 6166 6374 

 

Landbrug og iværksætteri  
“Colourlove” Aarsleffsgade 7, Vordingborg 

Kl. 13.00 – 16.00 

Landbruget har en afgørende rolle i en seriøs bæredygtig omstilling. Vi skal have et landbrug 

der er i samspil med naturen og ikke modarbejder den. Vi skal skabe et landbrug der kan 

styrke det lokale iværksætteri og skabe muligheder for lokalproduktion af føde. 

Hvilke barrierer og hvilke muligheder er der for flere iværksættere i landbruget? 

Kandidat: Ordfører for iværksætteri, erhverv & handel, samt for kunst og kultur. Spidskandidat 

på Sjælland, Rasmus Nordqvist, tlf.: 27630531 

 

Social & økonomisk bæredygtighed 
Ålborg hovedbibliotek, Rendsburg gade 2, Ålborg 

Kl. 11.00 – 14.00 

Hvordan gør vi det lettere at etablere socialøkonomiske virksomheder? 
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Kandidat: Ordfører for socialpolitik, mønsterbrydning samt udvikling af landdistrikterne, 

spidskandidat i Ålborg: Torsten Gejl, tlf.: 40445400 

  

100 pct. økologisk landbrug før 2040  
Frederiksborg Byskole, Hillerød 

Kl 13.00 – 16.00 

Kandidat: Ordfører for natur, miljø, landbrug og ressourcer, spidskandidat i Nordsjælland, 

Christian Poll, tlf.: 31193249 

Inspirationslaboratorium om grønt og bæredygtigt iværksætteri 
Gl. Bjært 42, 6091 Bjert 

(Sønderjylland) 

Kl 14.30 – 16.30 

Kandidat: Folketingskandidat i Alternativet Bjarke Serritslev, tlf.: 31615052  

Bæredygtigt laboratorium om forbrug 
Business Park Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer 

Kl 13.00-16.30 

Kandidat: Ordfører for folke-, fri- og efterskoler samt ungdomsuddannelse, spidskandidat i 

Vestjylland: Sascha Qvortrup, tlf.: 29280102 

  

Bæredygtig omstilling 
Gulbakkevejen 6, Aakirkeby (Bornholm) 

Kl 16.30 – 18.30 

Spidskandidat på Bornholm: Anne Thomas, tlf.: 53807098 

 

Med venlig hilsen 

Alternativet 

Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  

Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 27208450  

mailto:magnus.harald.haslebo@alternativet.dk

